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Formanden har ordet

Sikken en sommer vi har. Vejret har været 
næsten perfekt for idrætsfolket, måske til tider 
lidt for varmt?
Der har ikke været nogle dårlige undskyldninger 
for ikke at få dyrket motion. 
Hvis det har været for varmt til fysisk aktivitet 
i solen, har det været skønt at kunne tage til 
stranden for at bade og svømme. 
Har det været for varmt til indendørs idræt 
som spinning, har man kunnet rykke idrætten 
udendørs ved selv at cykle sig en tur i det fri. 
Helt igennem en perfekt sommer for idræts-
udøvere, så vi glæder os i idrætsforeningen til 
at se alle idrætsudøvere, både nye og gamle i 
deres livs form 😉.

Så ved jeg godt, det har været en meget varm 
og tør sommer for andre, som sikkert havde 
ønsket sig en smule regn engang ind imellem. 

Bestyrelsen har holdt en velfortjent pause i juli 
måned fra frivillighedens arbejde. 
Men nu er vi nået august, og idrætsgrenene i 
Bøgebjerg IF er så småt begyndt at røre på sig. 
Vi havde inden sommerferien fået delt haltimer 
ud til hver idrætsgren, set på nye tiltag og 
ændret eller fornyet på nogle af de gamle. 
Vi håber derfor, der er noget for enhver smag. 
Dette kan I læse meget mere om under de 
forskellige sportsgrene.

Vores aftale med Sporten Svendborg udløb i 
foråret. 
I den forbindelse har vi indhentet tilbud 
fra omkringliggende sportsforretninger og 
forhandlet en ny aftale i hus. 
Vi har nu fået en aftale med Intersport Faaborg, 
og vores tøjmærke bliver Craft. 
Vi er sikre på, at denne aftale bliver god for 
klubben og for medlemmerne. 
Der bliver lavet et medlemskatalog med 
klubtøjet, som kommer til at ligge i hallen, og 
det er klar i slutningen af august. 
Der vil også blive mulighed for at se og prøve 
tøjet i hallen, samt der er mulighed for at se 
det nye klubtøj og de nye klubdragter senere i 
bladet.

Fra starten af denne sæson skifter FMK´s 
foreninger fra halbooking til conventus. 
Vi arbejder på højtryk for at få systemet op at 
køre. 
I den forbindelse skal man oprette sig som 
ny bruger, og det vil vi selvfølgelig gerne 
være behjælpelig med, hvis dette måtte volde 
problemer. 
Det bliver igen Helle Clausen som bliver 
tovholder for conventus. 
Så spørg endelig hvis der opstår problemer. 
Se mere herom inde i bladet.

Rikke Bang Sørensen
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Vi nærmer os den 8. september, og vi er nu i 
slutfasen af planlægningen. Vi har utrolig travlt 
i arrangørgruppen. 
De store og de vigtigste ting er på plads, nu 
begynder vi på detaljerne. 
Det har været hårdt, men også utrolig sjovt at 
planlægge denne dag, og vi glæder os så meget 
til at se Jer på sportspladsen i Vester Aaby.

Vi er stolte af vores musikprogram, og vi har 
også løftet sløret for det sidste navn, som er 
Sigmund fra X-Factor med sit flotte show. 
Fantastiske Diskofil skal helt sikkert nok sætte 
gang i pladsen med deres 90´er hits. 
John Mogensen Band, Shubi.dk og Sanne Jam 
vil tage os en tur ned af ”memory lane” med alle 
klassikerne fra disse 3 historiske danske band. 
One Vision, unge med rødder i Faaborg-Midtfyn 
Musikskole, som spiller både deres egne numre 
og andre ørehængere. 
Hans Ejstrup vil i år også sprede hygge og god 
stemning på pladsen, i samarbejde med Louise 
Holmhus Nielsen. 
Posten, Piloten og Pianisten kan vi slet ikke 
undvære, så selvfølgelig får vi æren af dem igen 
i år. De præsenterer næsten sig selv med deres 
kæmpe musikalske overskud.

Bøgebjerghallens Cafeteria v/Birgitte og Stig og 
Vester Aaby Slagterforretning, vil stille op med 
hver deres madbod og sørge for, at I kan købe 
lækker mad på pladsen hele dagen. 
Vi har opsat en kaffe/kage bod og selvfølgelig 
en slik/snack/is bod til børnene, og dem som 
har en sød tand. 
Vi stiller op med 2 hoppeborge og mulighed for 
ansigtsmaling til børnene, så de er underholdt, 
imens far og mor nyder musikken. 
Vi får helt sikkert besøg fra en fjern galakse, da 
Star Wars har meldt deres ankomst på pladsen. 
Måske de tager en svingom med vores lokale 
dansere, som gerne vil vise os hvad de kan.

Som sagt, så ville der ikke være nogen Fester 
Aaby, hvis ikke vi havde den kæmpe opbakning 
fra både de erhvervsdrivende, som har støttet 
os økonomisk, og ikke mindst, alle de frivillige, 
der stiller op både i dagene før, under og efter 
Fester Aaby. 
Der er mange, der har tilmeldt sig som hjælpere, 
men tag endelig et kig på vores facebook side, 
”Frivillige til Fester Aaby” og se om der er en 
vagt, du kunne have interesse i. 

Vi har brug for din hjælp. 😊

Vi glæder os til at se hele pladsen summe af fest 
og fællesskab. 

Vi starter kl. 12.00 og hele herligheden fortsætter 
hele dagen og aftenen. 

Vi ses.

Med Venlig Hilsen
Foreningen Fester Aaby

Rikke Bang Sørensen, Sanne Juul
& Sacha Leth Christensen 
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Så er en lang skøn sommer (måske) ved at være 
slut, og med den varme er der nok indtaget en 
del is. 
Så nu er det tid til at tænke lidt på at komme i 
form igen

Gymnastikafdelingen har i den nye sæson 
følgende hold:

HERREGYMNASTIK
Ejner Christoffersen er heldigvis igen i år at finde 
i skolens gymnastiksal torsdag aften kl. 19.30-
21.00, hvor han sammen med lokalområdets 
seje mænd laver herregymnastik. 
Dette er holdet hvor hele kroppen trænes, og 
hvor der også er plads til hygge og sjov. 
Herregymnastikken starter torsdag den 20. 
september og kører indtil påske 2019. 
Kontingentet er kr. 500 for hele sæsonen.
De første 3 gange på holdet er gratis, så kom og 
prøv om ikke det er noget for dig.

JUMPING ®FITNESS
Som vi skrev i sidste Bøgeblad starter 
vi Jumping® Fitness i Bøgebjerg IF. 
Læs mere andet sted i dette blad, og følg med 
på info-skærmene og Facebook - her vil der 
komme mere om starttidspunkt.

MUSKEL/CIRKELTRÆNING
PowerLine (eller Line Rasmussen) som hun jo 
også hedder, vil i endnu en sæson sørge for at 
vi får trænet alle muskler. Holdet er i hallen hver 
torsdag kl. 18.15 – 19.15. 
Selv om hun garanterer sved på panden og en 
god og hård muskeltræning, kan alle være med, 
da man træner på lige præcist det niveau man 
kan og vil. 
Kontingentet for dette hold er kr. 400 pr. 
halvsæson (september til december og januar 
til april)
Holdet starter sidst i august måned
De første 3 gange på holdet er gratis, så kom og 
prøv om ikke det er noget for dig.

Herover ses Yoga instruktør Lone Granhøj

YOGA
Lone Granhøj har som de sidste par år et 
yogahold på skolen. 
Holdet er hver mandag kl. 18.30-20.00 i 
gymnastiksalen. 
Medbring gerne måtte samt evt. kile. 
Kontingent for yoga er kr. 800 for hele sæsonen 
(september til og med april)
Holdet starter mandag den 3. september og 
kører til og med april måned
De første 3 gange på holdet er gratis, så kom og 
prøv om ikke det er noget for dig.

FAMILIESPORT
I sidste sæson forsøgte vi os med familiesport 
– sport for børn i alderen 2 år til 3-4 klasse 
sammen med deres forældre. 
Da børnene aldersmæssigt var meget 
spredt og deltagerantallet lå lidt i den lave 
ende, var det svært at inddele børnene på hold 
og finde noget alle syntes var sjovt. 
Vi her derfor valgt at nedlægge holdet igen. 
Men hvis der er ønske om, at vi starter nogen 
forældre/barn-gymnastik op for de mindste, så 
er vi bestemt ikke afvisende over for dette. 
Ønsker du at være med på sådan et hold med 
dit barn, så kontakt Helle på hecl@fmk.dk så ser 
vi, om ikke vi kan finde ud af noget.

Nyt fra gymnastikafdelingen
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Som noget nyt, kan Bøgebjerg If tilbyde Jumping 
fitness til den kommende sæson.
 
Hey …. Det der jumping halløj… er det mon 
noget for mig?
Ja det er da lige det, det er 😊
 
Jumping fitness er en super sjov og effektiv 
træning, som booster din forbrænding og styrker 
dine muskler.
 
Vi hopper på små trampoliner, hvorpå der er 
monteret en stang med et håndtag. 
Træningen foregår til musik, og man jumper til 
en sang ad gangen, hvorefter man holder en 
lille pause, så man kan få en slurk vand. På den 
måde får vi lavet intervaltræning, som er til at 
holde ud..  😊.

Men jeg har problemer med ryggen, så det 
er nok ikke noget for mig…. 
Jo det er nemlig lige noget for dig! 

Du får ikke en masse stød i ryggen ved hoppene, 
da du lander på den ”bløde” trampolin, i stedet 
for et hårdt gulv. 
Absolut et fedt alternativ til løb.
 

Men jeg har en kondition, som en kagedåse… 
så det kan jeg nok ikke holde til… 
Bare roligt, vi starter helt fra bunden. 
Og ja, man kommer til at svede. 
Husk, at sved er fedt, der græder!!
 
Er det nu ikke sådan noget tøsenoget… det 
der trampolinpjat? 
Næhh du…   MÆND jumper også, og de er vilde 
med det. 

Her er hverken fejesving eller chassétrin, men 
derimod høje knæløftninger og lette trin, som 
også mænd kan forholde sig til..:-) 
Timen indeholder også lidt styrkesekvenser og 
balanceøvelser. 
Vi slutter af med udstrækning. 

Det anbefales ikke gravide, personer med 
hjerteproblemer og personer over 120 kg at 
jumpe.

 
Kom og vær med…   Det bliver alletiders!. 

Vi jumper hver onsdag kl. 17 – 18 og kl. 18 – 19 
i Bøgebjerghallen. 
Tilmelding er via Bøgebjerg IF´s hjemmeside. 
Opstart primo september.

 
Glade Jumphilsner Helle Birck

 

Jumping Fitness i Bøgebjerg IF
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Hvorfor have en løbeafdeling - man kan da bare 
løbe en tur selv, når man har lyst. 

Ja, det er rigtigt, og det er der heldigvis også 
rigtig mange der gør. 
Men vi synes nu stadig, at det er vigtigt at have 
en løbeafdeling i Bøgebjerg IF. 

Vi er en lille flok, der mødes ved hallen hver 
mandag og onsdag kl. 17.00  og løber sammen. 

Lige nu bliver der løbet på 2 hold - et hold 
der løber omkring 5 km, og et hold der løber 
10+. Men ud over at løbe sammen, så hygger vi 
også rigtig meget. 

For eksempel deltager vi hvert år i maj måned 
i ”Svendborgløbet”, og i år var vi så heldige at 
vejret var fantastisk - det er vist næsten første 
gang, det ikke har regnet til dette løb. 

I år var vi også så heldige at have en vinder 
blandt os. 
Randi vandt nemlig sin aldersgruppe - et stort 
tillykke til en super sej sportskvinde.

Skulle du have lyst til at se hvad løbeklubben 
er for noget, og om det måske er noget for dig, 
så kom endelig forbi og hils på os.

Mange hilsner fra
Løbeafdelingen

Nyt fra løbeafdelingen

Indoor cycling
Vi cykler stadig flere gange om ugen. 
Se dage og tider på hjemmesiden eller like os 
på facebook: ”Bøgebjerg IF Indoor-cycling” 
så kan du følge med via denne gruppe. 

Herunder holdet fra den 30. juli, hvor der blev 
kørt ude i sommervarmen

Næste års Bierfest løber af stablen
skærtorsdag den 18 april. 

Skynd dig at sætte kryds i kalenderen, hvis 
du ikke allerede har gjort det. 
Arbejdsgruppen er så småt i gang med 
at forberede festen, og vi arbejder på en 
”überraschung” direkte fra Tyskland. 

Billetsalget forventes at starte 1. november 
2018, mere herom i næste nummer af 
Bøgebladet.  

Følg os i facebookgruppen 
”Vester Aaby”.

På vegne af arbejdsgruppen 
bag Bierfesten

Michal Bang Sørensen
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Dart
Vi er nogle stykker, som når det passer ind 
mødes i Bøgebjerghallen torsdage kl. 17. 
Det aftales via Facebook-gruppen.

Vi har en ”bane” som alt efter interesse kan 
udvides.

Tjek gruppen på Facebook eller kontakt Stig 
på 2180 4511, hvis du vil vide mere.

Bordtennis
I denne sæson fortsætter vi selvfølgelig også 
med bordtennis. 
Det er i hallen hver torsdag kl. 18.00 - 19.30. 
Første gang er torsdag den 13. september. 
Kontingentet er kr. 400 for hele sæsonen, 
som slutter til april.
De første 3 gange på holdet er gratis, så kom 
og prøv om ikke det er noget for dig.

Vi har i de seneste år brugt halbooking til at 
registrere medlemmer, og til at medlemmerne 
har kunnet tilmelde og betale til de forskellige 
hold i idrætsforeningen. 
Dette bliver nu ændret. 

Det er i Faaborg-Midtfyn kommune besluttet, 
at vi fremover skal bruge et nyt system, der 
hedder Conventus. 
I forbindelse med skiftet fra halbooking til 
Conventus har vi valgt at få lavet en ny 
hjemmeside. 

I skrivende stund vides det ikke præcist, 
hvornår den nye hjemmeside går i luften, og 
hvornår det bliver muligt at oprette sig som 
medlem og tilmelde sig hold via Conventus. 

Du skal derfor bare møde op på de hold du 
ønsker at deltage på, så vil du få information om 
betaling fra trænere eller udvalgsmedlemmer i 
de enkelte idrætsgrene.

Til og med den 30. september skal cykelfolket 
fortsætte med at bruge halbooking til at 
tilmelde sig til spinning. 

Herefter skal I nok få besked om hvad I skal 
gøre. 

Til jer der plejer at købe klippekort eller 
bruge månedsbetaling til spinning: 
Det stopper med at virke fra den 30. 
september, så vær opmærksom på ikke at 
få købt noget, du ikke kan nå at bruge inden 
denne dato.

Til jer med multikontingent: 
I skal nok få direkte besked så snart vi ved 
noget mere.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp 
til tilmelding mv. må du som altid meget gerne 
kontakte:
Kurt Laier Andersen på tlf. 28 43 65 86 
eller kurt.andersen@stofanet.dk 

eller 
Helle Clausen på tlf. 51 15 84 79 eller 
hecl@fmk.dk

Venlig hilsen
Bøgebjerg IF

Nyt fra Bøgebjerg IF
”Conventus” til tilmelding
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Senior
Efterårssæsonen 2018 er nu i gang !! Vi startede 
træning igen d. 24 juli og træner tirsdag og 
torsdag kl. 18,30 -20,10 
ALLE over 16 år er meget velkomne til at 
komme og spille med!! (3 første træninger er 
helt uforpligtende og gratis).

Vi rykkede jo desværre ned og skal nu vise ALLE, 
at det var en fejl!!! 
Puljerne er trukket og heldigvis venter der os 
nogle rigtige fede lokalopgør mod Egebjerg og 
SFF (Faaborg). Det bliver 
svært at nå målsætningen, som er top 3, da 
puljen vi er havnet i ser uhyggelig stærk ud...
Vi vil dog bevise, at vi hører til i rækken over, 
og skal nok knokle benhårdt på at komme 
lynhurtigt tilbage igen!!
Første turneringskamp spilles hjemme d. 18. 
august mod Thurø kl. 15,00 ...
Vi håber og drømmer selvfølgelig om, at alle I 
FANTASTISKE tilskuere endnu engang vil bakke 
holdet op, så vi fortsat kan have serierækkernes 
ABSOLUT bedste hjemmebane. Gutterne 
præsterer ALTID lige 10-15 % mere, når de kan 
mærke JERES opbakning fra sidelinjen...

Til jer der endnu ikke følger os på Facebook (pt. 
over 275 følger med) kan det gøres via: 
www.facebook.com/boegebjergif som bliver 
opdateret meget ofte med seneste nyt i 
fodboldafd. billeder, kampreferater mm.

Kontakt til træner for senior:
Cheftræner: Tony Hostrup Søgaard tlf. 20 78 19 
72 eller e-mail. tony-tiger@mail.com 
Assistent: Lukas Lyngsøe Jensen tlf. 22 46 37 05 
eller e-mail. lukas-lyngsoe@hotmail.com

Herre senior hjemmekampe i efteråret:
Søndag den 2. september 2018 kl. 11.00
 Modstander Kirkeby IF
Lørdag den 8. september 2018 kl. 13.00
 Modstander SFF 2015
Fredag den 21. september 2018 kl. 18.45
 Modstander Stenstrup IF
Lørdag den 6. oktober 2018 kl. 15.00
 Modstander Tårup IF

  Ungdromsspillerne og deres trænere.

Ungdom
På ungdomsfronten sker der også ting og sager. 
Sidste sæson nåede børnene afsted til et par 
enkelte stævner. Dette vil der blive ændret på i 
denne sæson. 
Pga. den massive tilgang af spillere, der skete i 
forårssæsonen, er der tilmeldt et U12 drenge og 
et U12 pigehold til DBU Fyns rækker. 
De yngre spillere (U9/U5) er tilmeldt stævner, 
som afvikles i løbet af efteråret. 

Spillerne har efterhånden trænet i et par 
sæsonen, og der ses fremskridt til træning. 
Nu skal de så til at prøve kræfter med andre 
klubbers spillere. 
Vi håber selvfølgelig, at Vester Aaby vil være 
lige så god til at bakke børnene op under deres 
kampe, som de har været med senior holdet.

Børnene træner tirsdag klokken 17:00-18:00. 
Sker der ændringer vil disse blive meldt ud på 
Facebook, infoskærmene og skolens intranet.

Ungdomsspillernes hjemmekampe/stævner:
Lørdag den 25. august 2018 kl. 10.00
 U12 Pige stævne
Lørdag den 8. september 2018 kl. 11.00
 U12 drenge mod Ryslinge BK
Lørdag den 22. september 2018 kl. 13.00
 U12 drenge mod Tåsinge F.B.
Lørdag den 6. oktober 2018 kl. 13.00
 U12 drenge mod TTLF

Til sidst vil vi gerne bruge lidt plads på at 
takke Freja H Carlsen for hendes indsats som 
ungdomstræner, da hun desværre ikke har 
mulighed for at fortsætte hvervet. 
For at fylde tomrummet er seniorspiller Nickolaj 
Poulsen rekrutteret.

På vegne af fodbold
Kristian, Frederik og Abdi

Fodbolden ruller

U12 drengene
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Ved vores forårs-/sommertræning i april - juni 
havde vi 39 navne på listen over deltagere, og 
vi så i år mange nye ansigter. 
Det er vi rigtig glade for, og vi håber, at det har 
givet nogle lyst til at fortsætte med at spille 
badminton i den kommende vintersæson. 

Badmintonsæsonen 2018/2019 starter mandag 
den 3. september.

Der er træning mandag og onsdag.

Onsdage fra kl. 20.00 – 22.00 er der træning for 
alle fra U15 og op – både spillere, der træner på 
andre tidspunkter, og nye spillere. 
Vi mixer hold af de spillere, der møder op den 
enkelte aften. 
Her er der mulighed for at prøve badminton, det 
kræver ikke, at man har en makker, og vi har 
ketchere, der kan lånes de første gange.

OBS – vi tilbyder kun træning for U9-U11, hvis 
der er mindst 8 spillere tilmeldt i løbet af den 
første uges træning, så det er vigtigt at møde 
op fra start.

Se oplysninger om træningstider, trænere og 
kontingenter på hjemmesiden: 
www.boegebjerg-if.dk

For tilmelding og reservation af motionsbaner:
Kontakt Kurt Jensen - tlf. 26 22 69 10 eller 
Susanne Schmidt Jensen - tlf. 30 54 13 16 (helst 
efter kl. 17).
Spillere, som havde bane i sidste sæson, har 
fortrinsret til samme bane i kommende sæson.

I er også velkomne til at kontakte os, hvis I har 
spørgsmål.

Betaling af kontingent skal ske via nyt system, 
der ikke er klar fra sæsonstart. 
Der kommer information om betaling senere.

Vi håber at se rigtig mange til badminton i Bøge-
bjerghallen i den kommende sæson.

Der er årsmøde i badmintonafdelingen torsdag 
den 27. september kl. 19, vi håber at kunne ud-
vide udvalget med et ekstra medlem, så overvej 
om det er noget for dig.  

Sportslig sommerhilsen
Kurt og Susanne

Badminton informerer
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Generalforsamling
Bøgebjerg Idrætsforening

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00
Sted: Bøgebjerghallens cafeteria

Dagsorden ifølge Bøgebjerg IF’ vedtægter.
1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden samt udvalgsformændene aflægger beretning
3. Hovedkasseren fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg af forretningsudvalg

a. I lige år valg af næstformand:
På valg er Morten Heidtmann Pedersen, som er villig til genvalg.

b. I lige år valg af hovedkasserer
På valg er Kurt Laier Andersen, som er villig til genvalg.

c. Hvert år valg af 1 suppleant til forretningsudvalget:
På valg er Manuela Pedersen, som er villig til genvalg.

5. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant:
På valg er Søren Heidtmann Pedersen, som er villig til genvalg og
               Jon Carlsen, som ikke ønsker genvalg.
samt 1 revisorsuppleant:
Ingen på valg, da Jon Carlsen er indtrådt som revisor.

6. Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 
torsdag den 18. oktober 2018.

7. Eventuelt (alt kan debatteres, men intet vedtages). 

Hvert medlem har 1 stemme (også selv om man deltager i flere sportsgrene).
Alle medlemmer på 16 år og derover har stemmeret, er man under 16 år 
varetages retten af 1 forældre eller værge.

Vel mødt
Formand Rikke Bang Sørensen

Bøgebjergvej 19, Vester Aaby – mail: rb_soerensen@hotmail.com



Håndboldsæsonen er så småt begyndt igen - 
med både seniorhold og børnehold. 

Damehold
Damerne starter træningen midt i august, så vi 
er nok allerede i gang, når dette blad rammer 
din postkasse. 
Damerne træner tirsdag kl. 20.00-21.30 og 
torsdag kl. 19.15-20.45, igen i år med Stig 
Fabricius som træner. 
Denne sæson får han hjælp af Thomas Johnsen 
med træningen samt med 1. holdet. 
Det er planen, at hvis alle spillere fra sidste 
sæson melder sig klar igen, melder vi 1. holdet 
til i serie 2 for første gang. 
Efter at holdet blev Fynsmestre i sidste sæson, 
vil vi prøve, om vi kan følge med et niveau 
højere oppe. 
Damernes 2. hold vil fortsat spille serie 4, som 
holdet har gjort de sidste par år. 
Jannie Wilsted og undertegnede vil hjælpe med 
dette hold, når Stig ikke kan nå at være to 
steder på én gang. 
Som altid er der plads til flere spillere, så kom 
endelig i hallen og prøv at træne med os. 
Vi har det meget hyggeligt - både til træning 
men bestemt også bagefter.

Herrehold
I skrivende stund her slut juli er det stadig uvist, 
om vi får et herrehold i Bøgebjerg If. Allerede i 
sidste sæson kneb det meget med at få folk nok 
til træning, og der var stort set nye spillere med 
til hver en kamp. 

Det får desværre nok et par stykker til at skifte 
klub, og et par stykker døjer med skader, og 
nogle har bare ikke tiden til det mere. 
Måske vil vi i denne sæson nøjes med at have 
et telefonhold i serie 4, som så ikke træner, men 
kun spiller kampe. 
Vi må se, hvad der sker i løbet af august.
U10 og U12
Børnene kommer også til at spille håndbold igen 
i år. 
U10 og U12 kommer i år til at træne sammen 
med Oliver Grøndahl og Andreas Fabricius som 
trænere. Stig Fabricius vil træde til de dage, 
hvor drengene ikke kan nå hjem til træning. 

U10 skal før jul deltage i stævner, mens U12 
bliver tilmeldt turneringen igen. 
Sidste sæson var hård ved U12 spillerne, men 
nu er der rykket flere unge hold op, så vi håber, 
at vi med to gange træning om ugen kan rykke 
ungerne så langt, at der begynder at komme 
sejre på kontoen. 

Børnene kommer til at træne to gange om ugen, 
tirsdag kl. 16.30-18.00 og torsdag kl. 16.30-
18.00. 
Børnene starter træning midt i august. Så vi er 
sikkert begyndt træning, når dette blad rammer 
postkasserne 

Mette Gerber Jensen

Herunder børnehold fra tidligere sæson.

13

Håndbold
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Volley Senioridræt
”Sikken en sommer” som Shubidua synger! 
Man skulle nærmest tro, vi boede i en 
sydspansk pueblo, men vi er jo i Vester 
Aaby og heldigvis for det, for selv om det 
i skrivende stund stadigvæk er sol og 30 
grader, kommer efteråret og vinteren jo nok 
trods alt på disse breddegrader, så vi kan 
trække indendørs og spille volley.

Første indendørs træning bliver 
tirsdag den 4. september kl.18.

Alle såvel nye som gamle spillere skal være 
velkomne.

Efter 2 måneders træning er vi så forhåbentlig 
klar til årets første stævne den 28. oktober, 
selvom datoen - dagen efter egnsfesten - 
nok tager noget af formen 

Sommeren har jo, som jeg skrev, været 
forrygende, og vi har da også haft perfekt 
beach vejr samtlige tirsdage i år.
Tilmed har der været stort fremmøde, og en 
del nye spillere er stødt til - dejligt.

Hav nu en dejlig sensommer, og så håber 
jeg, at vi ses den 4.september til volley - den 
dejligste sveder både inden- og udendørs. 

Michael Pasch

Efter denne hede og solrige sommer, hvor 
der nok ikke har været megen energi til at 
dyrke motion, er det tiden at starte med 
Senioridræt igen, så vi kan få formkurven til 
at stige.

Sæsonen starter 
torsdag d. 6. september kl. 9 – 10.30

i Bøgebjerghallen.

Prisen for hele sæsonen (8 måneder) er 350 
kr.

Der vil være fælles opvarmning, styrketræning, 
enkelte øvelser i hjernegymnastik samt ca. 
½ times boldspil efter eget valg.

Billedet herover er fra en tidligere træning.

Vi slutter som altid af med en kop kaffe og 
en ostemad i cafeteriet for de deltagere, som 
har lyst til det. Prisen for kaffe og brød er 15 
kr., som betales til Stig efter træningen.

Alle over 50 år – med eller uden skavanker 
– kan deltage.

Vi glæder os til at se jer alle – ”gamle” som 
nye medlemmer. 
Der er altid plads til én til!

Birgitte, Stig, Flemming og Hanne
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Få skærpet hukommelsen og styr på balancen 
med den nye træningsform SMART Training 
i Bøgebjerg IF.

Nu har du muligheden for at gøre hovedet helt 
skarpt. DGI´s koncept SMART Training er 
kommet til Bøgebjerg IF, og her får du trænet 
flere forskellige dele af din hjerne, så den 
virker, som den skal.

SMART Training er bygget op om øvelser, 
der træner forskellige dele af hjernen. 
For eksempel kan du få en øvelse, hvor du 
skal huske, om du skal kaste en stor eller en 
lille bold, eller om det er dem begge, imens du 
samtidig svinger den ene arm til en bestemt 
rytme.

Kernen i træningen er, at hjernen skal skabe 
forbindelser. 
Disse opstår, når du er i en læringssituation, og 
derfor er SMART Training fuld af udfordringer 
hele vejen igennem. 
Du skal helst ikke have lov til at blive alt for 
god, for så får du ikke det optimale ud af 
træningen.

Lisbeth Spanggaard er én af konceptmagerne 
bag DGI´s SMART Training.
Hun mener, at træningen kan hjælpe deltagerne 
på mange måder. 
Hun siger: ” Du bliver bedre til at huske og 
bedre til at fokusere. Udbyttet af træningen 
er netop, at du bliver bedre til at træffe 
beslutninger i din hverdag. Du bliver bedre til 
at huske ting, og balancen og koordinationen 
skærpes også”.

Smart træning for alle!

Træningen tager en time, og i den periode 
bliver holdet præsenteret for masser af 
forskellige typer øvelser, så vi når hele vejen 
rundt om hjernen.

Øvelserne er ikke fysisk hårde, men hovedet 
kommer på arbejde.
Træningen skal hjælpe dig til at være mere 
fokuseret, effektiv og åben over for ny læring 
i din hverdag.

Kontakt for tilmelding og nærmere information
skal ske til Hanne Borup på tlf. 23 47 11 55.

Vi starter mandag den 3. september 2018 kl. 
9.30 - 10.30 i Bøgebjerghallen.

Der er plads til max 20 deltagere på holdet.

Hanne Borup 

Bøgebjerg IF giver 
SMART Training til hjernen!
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Som der blev ved talt om på årsmødet har 
jeg og butiksrådet fået mandat til at finde 
de 2 der mangler til butiksrådet.
Vi har fået en som vil, det er super godt:-)
Så vi mangler bare en til - så kom nu folkens!

Med venlig hilsen
Uddeler Jan Foged Sørensen

DIMSERIET
Kom og vær med til kreativ hygge eller bare 
drik en kop kaffe.

Der er mulighed for at lave maleri, mosaik, 
decoupage eller få en snak om løst og fast.
Tag dit kreative håndarbejde/håndværk med 
og vis os, hvad du sysler med.

Vi mødes hver onsdag kl. 9-14 på Bøge-
bjergskolen i Dimseriet.

Pris pr. gang 20 kr. + materialer.
Der er altid kaffe på kanden.

Du er altid velkommen til at kontake mig:
Mobil 27204104 eller 
Mail: sanneschnell64@gmail.com.

Jeg og de andre brugere i cafeen glæder os 
til at byde dig velkommen.

Kærlig hilsen Susanne Schnell

Fællesspisning i 
Bøgebjerghallens

Cafeteria
I efteråret har vi planlagt fællesspisning

4. oktober
&

1. november

Tidspunkt:
kl. 17.30 - 19.00

Birgitte og Stig laver god mad, som de 
plejer. 
Hold øje med infoskærmene i Hallen, 
Brugsen og Skolen for at se menuen.

Billetter købes på Bøgebjerg IF’s hjemme-
side eller hos Stig senest tirsdagen før.

Håber vi ses!

Arrangører:
Kaffeklubben 

Singing Sisters
i samarbejde med 

Bøgebjerghallens Cafeteria
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Så skete det endeligt! 

Hvis I har været en tur forbi Bøgebjerg Hallen 
eller på Den røde Tråd, kan I nu se asfaltbunden 
til skaterbanen samt opførslen af multibanen. 

Multibanen er næsten færdig, dog mangler den 
sidste finish, og skaterbanen mangler endnu 
ramperne. 

Vi har i gruppen været afventende med 
skaterramperne, da der næsten altid i sådan et 
stort projekt kommer uforudsete udgifter, og 
dette projekt har ikke været nogen undtagelse. 

Vi arbejder fortsat på at søge de sidste midler, 
så vi også kan komme i gang med at skate.

Processen har været lang, og der har været 
mange involveret - både før og under forløbet.
 
Til alle dem der har været med som 
sponsorer, budt på auktioner på facebook, lagt 
arbejdskræfter i opsætningen og på anden vis 
hjulpet til, vil vi gerne sige jer alle en STOR tak. 

Uden jer var der ingen baner. 

Vi har endnu ikke planlagt indvielsen af banerne, 
men vil informere løbende på facebookgruppen 
Vester Aaby og infotavlerne i byen, når dagen 
nærmer sig. 

Bente, Sanne & Rikke
Billederne på siden er fra forskellige arbejdsdage, det 
er dejligt, når lokale kræfter træder til.

Multi-/Skate-banen
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Badminton

U9-U11
Mandag kl. 16.00-17.00 og
Onsdag kl. 16.00-17.00

U15 + Senior
Mandag kl. 20.30-22.00

Motionister
Mandag kl. 18.30-19.30
Mandag kl. 19.30-20.30 eller
Onsdag kl. 19.00-20.00

Badminton for alle fra U15
Onsdag kl. 20.00-22.00

Bordtennis

Torsdag kl. 18.00-19.30

Senioridræt

Torsdag kl. 9.00-10.30
Efterfølgende hygge i hallens cafeteria 
med kaffe og ostemad

SMART træning (Hjernegymnastik)

Mandag kl. 9.30-10.30

Gymnastik/Jumping/Yoga

Jumping Fittness
Onsdag kl. 17.00-18.00
Onsdag kl. 18.00-19.00

Yoga
Mandag kl. 18.30-20.00

Muskeltræning
Torsdag kl. 18.15-19.15

Herrer senior
Torsdag kl. 19.30-21.00

Indoor cyckling

Mandag kl. 8.00-9.00
Tirsdag kl. 19.00-20.00
Onsdag kl. 8.00-9.00
Fredag kl. 8.00-9.00

Der vil løbende komme flere hold, så 
tjek aktuelle tider på www.halbooking.dk

Løb
Mødested foran Bøgebjerghallen

Mandag og onsdag kl. 17.00
Med træner og let fælles opvarmning
Hold 1 0-5 km
Hold 2 10+ km

Fodbold

U10 + U12
Tirsdag kl. 17.00-18.00

Herrer senior
Tirsdag kl. 18.30-20.15
Torsdag kl 18.30-20.15

Håndbold

U10 + U12
Tirsdag kl. 16.30-18.00
Torsdag kl. 16.30-18.00

Damer
Tirsdag kl. 20.00-21.30
Torsdag kl. 19.15-20.45

Volley

Tirsdag kl. 18.00-20.00

Skumtennis u/træner

Tirsdag kl. 18.00-20.00

Hold og træningstider 

Der tages forbehold for ændring af hold og træningstider. 
Hold øje med hjemmesiden, facebook, info-skærme, halbooking og opslag.
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”Årets V.Å.P”
For 10. gang vil vi gerne hylde en af 
vore lokale ildsjæle, der frivilligt læg-
ger en masse tid og kræfter i lokalom-
rådet i sin fritid, og som er til glæde 
for mange andre.

Titlen går som bekendt til en person i 
lokalområdet, som yder/har ydet frivil-
ligt, ulønnet arbejde og som fortjener 
et ekstra skulderklap for sin indsats.

Hvem skal være den næste

Du er med til at bestemme ved at af-
levere dit forslag på hvem, husk at op-
lyse navn på hvem det skal være med 
din begrundelse for indstillingen til:

Torkil Jensen, Præstegårdsen, Vester 
Aaby, 
mail: toje&km.dk

eller 
Lars Bo Biilmann, Skadegårdsparken 
11, Vester Aaby, 
mail: albiilmann@gmail.com

Venlig hilsen
Egnsfestudvalget
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B 434
Foto fra 1909 - Strandvejen 69

Det nybyggede hus til Jens Nielsens søn Marius 
Johan Nielsen

Artiklen herfra arkivet til årets Stavn 2018, 
der udkommer til november, handler i år om 
tømrermester Henrik Knudsen og særlig om 
hans kone Maren. 
Hvordan hun som ganske ung fra Odense, kom 
på kontor hos Jens Nielsen, stifteren af Jens 
Nielsens Maskinfabrik. Hendes arbejde der og 
senere som medhjælp i tømrerforretningen.

Der er kommet mange nye ting ind på arkivet 
siden den seneste generalforsamling. 
Det er vi 2 fra bestyrelsen i fuld gang med at 
registrere. 

På adressen arkiv.dk er der også inden for de 
seneste 3 måneder kommet flere henvendelser 
end i den samme periode for 1 år siden. 
Mange ønsker at modtage kopi af fotos digitalt. 
Nogle har givet os flere oplysninger omkring 
nogle billeder på nettet, som vi ikke vidste i 
forvejen. 

Et godt tegn på at der er mange, der har 
interesse i det materiale, vi har på arkivet, og 
som også kan læses på arkiv.dk. 
Det er fordi andre tidligere velvilligt har givet 
tingene til  Folkemindesamlingen. Derfor kan de 
indkomne ting være til glæde og gavn for andre.

Hilsen
Gerda Nielsen

Kasserer og arkivleder

Vester Aaby Folkemindesamling
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby

Åbent kl. 10-12 1.lørdag i hver måned
dog ikke i juli og august

Vester Aaby Sogns Folkemindesamling



KIRKEBLAD
HØST 2018

- Læs mere inde i bladet

Koncert

Vikarierende præst

Højskoleeftermiddage

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Klokkejubilæum i Aastrup Kirke
”Hvem er han siden både storm og sø adlyder ham”
Sådan står der på siden af den store kirkeklokke i Aastrup Kirkes tårn. Der findes 
kirkeklokker i Danmark, der er mange hundrede år gamle. I Aastrup findes en, 
der i år fylder 25 år. På klokken står der endvidere, at den er støbt i Holland 
og er en gave fra Bent Johannes Nielsen, der stammede fra Sjællandergården i 
Aastrup. Bent Nielsen var skibsfører i A. P. Møller og døde i 1988.
Vi markerer jubilæet med et foredrag om klokken – se mere inde i bladet.



Torsdag den 6. september kl. 17 inviterer vi til kon-
firmandindskrivning i Vester Aaby Præstegård.
Selve forberedelsen til konfirmationerne begynder først 
efter efterårsferien, men vi vil mødes over et stykke pizza 
og snakke om, hvorledes det skal foregå. Også her får 
sognepræst Torkil Jensens nye job som uddannelseskonsulent 
betydning; det bliver vikaren, der kommer til at stå for en del 
af undervisningen.

Mit navn er Maria-Louize Helbo og i de 
næste par måneder, kan I møde mig i 
kirken og sognet som den vikarierende 
præst. Det glæder jeg mig til.
Jeg er født og opvokset i Odense. Det 
er 10 år siden, jeg blev ordineret til en 
stilling i Fyns Stift. Her var jeg fem år 
afbrudt af et års orlov hvor jeg arbejdede 
for kirken i udlandet. Efterfølgende har 

jeg været 2,5 år som præst i Kina og Hong Kong. Siden hen 
har jeg hjulpet min mand med at etablere en dansk kirke i 
Dubai og haft et vikariat i Kerteminde. Det sidste år har jeg 
holdt barsel, men nu er jeg klar til at hjælpe lidt til hos jer, før 
jeg og min familie flytter til Dubai, hvor min mand skal være 
dansk præst i en nystartet kirke fra 1. oktober. 

Vester Aaby Kirke indbyder til babysalmesang for dig og dit 
barn i et forløb på otte gange dette efterår.
Margrethe Schmidt, kirkens organist, og Connie Nørregaard, 
kirkesanger, leder løjerne, med sang- og fagtelege, 
hyggestunder, sæbebobler, sokkebolde og guitarmusik.
Der findes nok ikke noget, der er ret meget mere 
livsbekræftende end at se børn og barnlige sjæle få julelys i 
øjnene, når man synger en bestemt sang, rasler med rasleæg, 
eller kaster med bløde sokkebolde.
Babysalmesang er en enestående mulighed for dig for at have 
en tæt hygge- og legestund sammen med dit barn, samtidig 
med at du møder andre børn og mødre fra lokalområdet og 
får snakket og sunget.
Du er meget velkommen til at tage de andre mødre i 
mødregruppen med, selv om de ikke bor i pastoratet. Og bor 
du i Faaborg eller omegn, er du selvfølgelig også velkommen.
I forvejen kommer dagplejemødrene i området med alle deres 
børn hver den første onsdag i måneden, og der bliver snakket, 
raslet, leget, sunget og hvinet højt af fryd.
Sæt kryds i kalenderen ved følgende datoer:  12. September. 
19. September. 10. Oktober. 17. Oktober. 24. Oktober. 14. 
November. 21. November. 28. November. Alle dage kl. 9.30.
Du behøver ikke tilmelde dig, men har du spørgsmål, må du 
gerne ringe til Margrethe Schmidt: 30172928.

Konfirmandindskrivning

Vikarierende præst 

Babysalmesang

Britta og Henrik Kold – Nordiske toner
Det er et par med såvel danske som svenske rødder, der den 
23. oktober gæster Vester Aaby kirke for at give koncert.
Derfor har koncerten også fået titlen ”Nordiske Toner” og den 
vil give os et indblik i den store musikskat, der findes i de 
nordiske lande.
Repertoiret vil spænde vidt fra svenske viser til dansk og 
svensk folkemusik – alt blandet med klassiske toner. Det hele 
vil demonstrere de enkelte landes ypperlige og helt unikke 
komponister.

Britta Kold, der medvirker med sang, 
violin og klaver er uddannet fra Det 
fynske Musikkonservatorium med 
violin på klassisk linje. Hun stammer 
fra den nordsvenske by Skellefteå. 
Britta underviser til daglig på 
musikefterskolen i Ollerup.

Henrik Kold er ligeledes uddannet 
fra Det fynske Musikkonservatorium 
med violin som klassisk linje. Han er 
opvokset i en spillemandsfamilie på 
Langeland og har spillet koncerter 
siden han var 10 år. Til daglig underviser 
Henrik på musikskolen i Kerteminde. 
Vi har i kirkerne flere gange nydt 
godt af Henriks spil – blandt andet til 
Allehelgen.

Åstrup Kirkes yngste klokke har 25 års jubilæum i 2018 idet 
den støbtes af klokkestøberen Petit & Fritsen i 1993.

I den anledning holder Erik Kure, der til daglig er organist og 
klokkenist ved Sct. Nicolai kirke i Vejle foredrag om klokker 
i almindelighed og Aastrup Kirkes klokker i særdeleshed. De 
to andre klokker i Aastrup stammer fra henholdsvis 1881 og 
1924. Foredraget vil blive ledsaget af billeder og lyd idet Erik 
Kure vil foretage optagelser af klokkerne forud for foredraget.
Vi skal både høre om klokker, der blev omstøbt til kanoner 
og om reformationens betydning for klokkernes brug. Sidst, 
men ikke mindst vil Erik Kure fortælle om de lokale, nationale 
og internationale forhold i 1993, så vi får en fornemmelse af, 
hvilket år det var, Aastrup kirke fik sin klokke.

Koncert 
Vester Aaby Kirke

Tirsdag den 23. oktober kl. 19

Foredrag 
om Aastrup Kirkes klokker
onsdag den 7. november kl. 19.00



Der afholdes høstgudstjenester i kirkerne søndag den 23. 
september. Som sædvanlig medvirker elever fra Bøge-
bjergskolen ved gudstjenesten i Vester Aaby kl. 14.

Vester Aaby og Aastrup Kirkekor indbyder til en ny sæson fra 
onsdag d. 18. September.
Repertoiret er forholdsvis nemt, men ind i mellem prøver 
vi også kræfter med noget lidt mere udfordrende. Det hele 
skylles dog ned med en kop kaffe og en god snak i  vores 
’frikvarter’ midt i seancen.
I år skal vi bl.a. synge: Hans Chr. Jochimsen. Benny Andersen, 
John Frandsen, Lis Sørensen og mange, mange flere.
Muligvis er vi ikke det dygtigste kor, men vi er garanteret det 
sjoveste!
Husk kop og godt humør, resten laver vi i fællesskab i koret.

Fra 1. juli 2018 og tre år frem skal sognepræst Torkil Jensen 
fungere som uddannelseskonsulent for nye præster i Fyens 
Stift.
Det er en spændende udfordring, som ikke var til at modstå. 
Jeg har nu været præst her i Vester Aaby og Aastrup i 17 år 
(faktisk skal man tilbage til 1948 for at finde en præst, der 
har været her længere) og tænkte at tiden var inde til nye 
udfordringer. Dette kunne så kombineres med at fortsætte 
som præst i sogne, som jeg er rigtig glad for at være præst i.
Arbejdet vil bestå i koordinering af efteruddannelse af nye 
præster. At blive præst er på mange måder som at få kørekort. 
Selvom man er bestået, skal man ud og lære at køre bil. 
Derfor bliver nyuddannede præster tilknyttet en mere erfaren 
præst som vejleder gennem de første år. Præster er imidlertid 
lige så forskellige som alle andre mennesker, og derfor er den 
nye efteruddannelse for præster tilrettelagt således, at der 
bliver taget størst muligt hensyn til den enkeltes styrker og 
kompetencer. Det kræver et spændende planlægningsarbejde, 
som jeg glæder mig til at være en del af.
Det skal så vidt muligt ikke blive til gene for sognene, og det 
vil der blive gjort meget for at undgå. Men da jeg skal frikøbes 
fra stillingen som sognepræst med 45 % skal der tilknyttes en 
vikar/hjælpepræst (det, man i gamle dage kaldte en ”kapellan”) 
til sognene. I de første måneder bliver det Maria Helbo (se 
præsentation andet sted i bladet) men på længere sigt slås 
stillingen op i et samarbejde med Tommerup og Broholm 
sogne på Vestfyn, der også skal have en vikar. Menighedsrådet 
har haft indflydelse på beskrivelsen af stillingen, og det bliver 
spændende at se, hvem der har lyst til at søge den.
Alt er nyt i øjeblikket, men der kan forhåbentlig skrives mere 
om det i næste kirkeblad. 

Der er ca. 50 kilometer fra Frankeklint i nord til Dovns Klint i 
syd. Så selv om Langeland til gengæld kun er ca. 10 kilometer 
bred på det bredeste sted ved Rudkøbing, er der nok at tage 
fat på, når øen er temaet ved vinterens Højskoleeftermiddage. 
Det er en ø med noget af den bedste danske landbrugsjord. 
Et sted, hvor fiskeriet har bragt velstand til, og så er det 
grevernes ø. Alt dette sammen med, at Langeland i dag har 
fået prædikatet udkantsområde og kæmper med økonomi og 
fraflytning. En kamp, øen ikke har tænkt sig at tabe.
Jeg holder som sædvanlig indledningsforedraget. Det 
bliver onsdag den 14. november kl. 14.30, og så ser vi på 
langelandske advents- og juletraditioner den 12. december.
Højskole er for alle – medbring brød og kop, så har vi lavet 
kaffe og te.

Høstgudstjenester Korsæsonen begynder igen

Uddannelseskonsulent

Højskoleeftermiddage Langeland

Er dagens tekst blot og bart et påbud om, at vi skal lade være 
med at bekymre os?
Nej, så let går det ikke.
Nogle gange vinder mennesker.
Andre gange vinder bekymringen.
Det er kamppladsen i ethvert menneskeliv.
Sådan har det også været, da Jesus holdt den bjergprædiken 
som dagens evangelietekst er hentet fra.
Også de mennesker, der levede den gang kunne bekymre sig.
Ellers var der ingen grund til, at Jesus talte om bekymring.
Men det er vigtigt i dag at lægge mærke til, at Jesus ikke siger, 
at vi skal lade være med at bekymre os. Det ved han godt, vi 
ikke kan.
Men det er ikke lige gyldigt, hvad vi bekymrer os om.
Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise 
og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke 
mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Nuvel. Selvom mange mennesker til daglig går vældigt op i 

tøj og selvom medierne bugner af opskrifter og forslag, så er 
det generelt ikke bekymringen for sult og kulde, der fylder op 
i danskernes hverdag.
Heller ikke selvom høsten blev truet på livet af en dårlig 
sommer.
Derfor beder Jesus os om at lægge mærke til, hvad det i 
grunden så er, vi bekymrer os om.
Er det ikke mange gange om hinanden?
Om forældre eller børn. Om mennesker, vi læser om eller 
kender fra andre sammenhænge.
Og om den ukendte fremtid.
Vi skal ikke bekymre os om os selv, siger Jesus i dag. Os er 
der sørget for.
Af Gud.
Det får vi i dag lov til at sige tak for, og synge høstsalmer for.
Med tanke på hinanden og dem, der lider nød andre steder i 
verden.

Uddrag af Høstprædiken 2017 
over Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 24 til 34 – efter en sommer, der var noget anderledes end den, vi oplevede i år



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 12. august       11.s.e. trin Ingen 10.15

Søndag den 19. august       12.s.e. trin 10.15   9.00

Søndag den 26. august       13.s.e. trin 14.00 kaffe UCL 10.15 UCL

Søndag den   2. september  14. s.e.trin Ingen  14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den   9. september  15. s.e.trin 10.15 MLH   9.00 MLH

Søndag den 16. september  16. s.e.trin Ingen 10.15 

Søndag den 23. september 17.s.e.trin 14.00 Høst 10.15 Høst

Søndag den 30. september   18.s.e.trin 10.15 MLH Ingen

Søndag den   7. oktober 19.s.e.trin 10.15 MLH   9.00 MLH

Søndag den 14.oktober       20.s.e.trin Ingen 10.15

Søndag den 21. oktober      21.s.e.trin 10.15 Ingen

Søndag den 28. oktober      22.s.e.trin   9.00 MLH 10.15 MLH

Søndag den   4. november  Allehelgen 15.00 Andagt 17.00 Andagt

Søndag den 11. november   24. s.e.trin Ingen 10.15 MLH

Søndag den 18. november   25. s.e.trin 10.15 Ingen

Søndag den 25. november   Sidste.   9.00  10.30 

Søndag den   2. december    1. s.i a. 14.00 Juletræ 10.15

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. 
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aaby sognes 
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 6. - 7. oktober
Embedet passes her af:
Maria-Louize Helbo, tlf. 23 23 15 16

Kirketider høst 2018

Gudstjenester i Lysbjergparken:
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag 
kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten 
holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er 
naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er 
der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv 
times tid efter ”Seniorsangbogen”.
22. august (altergang)
26. september - MLH
24. oktober (altergang)
  7. november - MLH
19. december (altergang)

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk
Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag.
Vikarierende sognepræst:  Maria-Louize Helbo  tlf. 23 23 15 16. 
Kirkesanger: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Hestekær, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00

Gudstjenester uden initialer afholdes af sognepræst Torkil Jensen
MLH betyder at gudstjenesten afholdes af Maria-Louize Helbo
UCL betyder at gudstjeneste afholdes af Ulla Charlotte Hansen
Da alting jo er nyt omkring Torkil Jensens arbejde som uddannelseskonsulent kan der forekomme 
ændringer. Disse vil fremgå af  hjemmesiden www.vesteraabyogaastrupkirker.dk og dagspressen.
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Vi nyder det dejlige sommervejr 
sammen med vores dejlige 
dagplejebørn.
Vi er godt i gang med vores 
”matematik projekt” og 
mange børn kan nu se forskel 
på de forskellige former 
rund, trekant og firkant. 

To dagplejere har været på 
tur til Bjørnø, og det var 
spændende med sejlturen 
derover og tilbage igen.

Vi har også været på cykeltur til 
Fjællebroen med madpakkerne.
Køerne på Frisenvænge får 
også tit besøg af os og vores 
dagplejebørn, og børnene nyder at 
komme ud og se de store køer og de små 
kalve, og gederne skal vi også huske at se.

Vi har holdt Sankt Hans fest hos Jette, men 
denne gang uden bål. Vi måtte nøjes med et 
fyrfadslys, men pølser og brød fik vi til frokost, 
som vi plejer - til stor glæde for børnene. Jeg 
tror, at alle forældre kunne se på børnenes tøj, 
at de havde fået ketchup og remoulade til!

Så har vi plukket de sidste jordbær i 
haven - og spist dem, så nu venter vi 
på at blommer og æbler bliver modne, 
så vi kan smage dem.

Vi er så heldige, at organisten 
Margrethe i V. Aaby kirke vil 
fortsætte vores hyggelige sang- og 
lege formiddag i kirken. Vi har fået 
gode venner deroppe, idet Dagmar 
hendes mand Ditlev blev gift en 
dag, vi var i kirke. 
Vi starter op igen til september, når 
alle har holdt sommerferie.

Mange sommerhilsner fra dagplejerne 
i V.Aaby

Lene, Pernille, Helle, Helle og Jette

Lidt fra Dagplejen
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Fra Bøgebjerg Børnehus.

I børnehaven er vi klar til en ny sæson. 
Vi starter op med ca. 50 børn og skal tillige tage 
en del ind i årets løb.

Vi fortsætter med opsamlings-/afhentningssted 
morgen og eftermiddag i Brahetrolleborg 
Børnehave. 
Det er for længst blevet dagligdag for alle – 
uanset om man er fra Brahetrolleborg - området 
eller fra Vester Aaby – området.

Så vi glæder os til et nyt godt år i vores 
rummelige børnehave i 2 afdelinger.

- Vi kører videre med vores gode 
madordning

- Vi fortsætter med vores velfungerende 
og populære svømmeordning, hvor alle 
børnehavebørn får gode oplevelser med 
det våde element. Der er svømmelærer 
på, der sammen med personalet i 
børnehaven sørger for gode og udviklende 
aktiviteter tilpasset hvert enkelt barn.

- Vi fortsætter med ture til skov og strand 
i begge lokalområder.

- Vi fortsætter med samarbejdet med 
dagplejen, der mødes med børnehaven 
med jævne mellemrum. Vi synes, at 
børnene i begge områder har gode og 
trygge overgange.

og med alle de andre aktiviteter, der hører til i 
alle børnehaver.

Herunder nogle af børnene fra børnehaven i 
svømmehallen.

Herover et par at børnene, da de var ”Ugens gode 
ven”.

Der vil dog være en forandring i det kommende 
år.
Efter 42 år med verdens bedste og vigtigste job, 
nemlig arbejdet med børn – har jeg valgt at gå 
på efterløn og har sidste arbejdsdag d. 5.10. 
Jeg har været i Vester Aaby siden 2003 og har 
haft gode og spændende år i SFO, skole og i 
børnehaverne i både Korinth og V. Aaby.
Jeg har ikke tal på de skønne unger og deres 
familier, jeg har haft kontakt med, ligesom 
jeg heller ikke ved, hvor mange dygtige og 
engagerede kolleger, jeg har haft i årenes løb, 
men det er mange!!!!
Den ledige stilling vil blive slået op i løbet af 
august. 

Oplysninger gives altid gerne! Kontakt :
Gunild Hansen, gunha@fmk.dk, tlf. 72534470

Hilsen
Gunild Hansen

Nyt fra Bøgebjergskolen
og Bøgebjerg Børnehus
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Fra Bøgebjergskolen
Så er vi alle taget på sommerferie, og det tror 
jeg, vi alle har set frem til. Efter en fantastisk 
sommer med meget sol og varme, nærmer 
opstarten på et nyt skoleår sig. 

Jeg har nu snart været på Bøgebjergskolen i et 
år, og det år er gået utrolig hurtigt. 
Tiden er fløjet afsted. 
Jeg har efterhånden været rundt i alle afkroge 
af skolen og i børnehaven, hilst på de fleste 
personer på og omkring skolen, kan navne på 
rigtig mange elever, børn og nogle forældre og 
det har jeg det rigtig godt med! 
Jeg har efterhånden lært skolen at kende, både 
som arbejdsplads og som den vigtige institution 
skolen er for børn og forældre. 
Skolen og børnehaven har mange traditioner og 
arbejdsgange, som jeg her det første år mest 
har observeret på, i respekt for den kultur der 
har været på skolen tidligere. 
I det kommende skoleår vil enkelte elementer 
ikke være en del af hverdagen på skolen, nogle 
dele vil blive korrigeret en smule, men rigtig 
meget vil fortsætte på den måde, I har været 
vant til, fordi det fungerer rigtig godt her i 
landsbyordningen.

Elever
Vi har ikke fået nye elever i skolen siden sidste 
nyhedsbrev, men efter sommerferien vil vi få en 
ny pige, som skal starte i vores 2. klasse. 
Hendes familie flytter fra Brønshøj til V. Aaby, 
og hun har også en lillebror som starter i 
børnehaven. Det ser både vi og familien frem til. 
Det betyder, at vi akkurat kan glæde os over, at 
vi i skolen kommer over 100 elever . 
I børnehaven har vi også stor tilslutning. 
I løbet af sommeren og efteråret vil vi få 11 nye 
børn ind, hvoraf nogle allerede er startet. 
Så fremtiden for landsbyordningen ser rigtig 
god ud!

Arrangementer på skolen
Kort før sommerferien holdt vi vores årlige 
Sommerfest. Hovedaktiviteten ved Sommer-
festen er alle klassernes optræden med et eller 
flere musiknumre. 
Musiklærerne Erik og Søren har I løbet af 
skoleåret valgt et enkelt eller to musiknumre 
ud, som de fremviser for forældrene. 
Nogle kun med sang og andre akkompagneret 
med diverse musikinstrumenter, og koncerten 
sluttede med en enkelt fællessang. Det var super 
godt, og alle elever fik et velfortjent bifald. 

Efter koncerten var der sat borde og stole op 
i skolegården, hvor det var meningen at alle 
familierne skulle nyde deres medbragte mad og 
drikke. 

Herover 0. klasse fra deres optræden ved 
Sommerfesten.

Men vejrguderne var ikke helt med os. Efter 
forholdsvis kort tid, måtte vi flytte borde og 
stole i tørvejr enten i cykelskuret, eller under 
halvtaget ved hovedindgangen, og flere valgte 
at flytte deres borde ind i aulaen. 
Men heldigvis tog alle det med godt humør, men 
det kortede arrangementet lidt af. Vi skal huske 
at bestille godt vejr til næste år.

I børnehaven havde vi et rigtig hyggeligt 
bedsteforældre arrangement i maj måned. 
Der var en fantastisk opbakning til dette, og 
børnene så længe frem til dagen. 
Det er super dejligt, når ”Bedsterne” vil 
bruge noget af deres tid til at understøtte et 
arrangement som dette. 
Det betyder meget for børnene og er fantastisk 
dejligt for os som institution, at vi kan lave en så 
god dag for alle. Mange tak for det.

Det sidste arrangement i skoleåret var sidste 
skoledag fredag 29. juni fra kl. 8-13. 
Her er det traditionen tro primært 6. klassernes 
dag. 
De stopper jo på skolen og flytter til 7. klasse 
primært på Øhavsskolen. 
De arrangerede store dele af dagen, og det blev 
en hyggelig dag for alle.
Jeg vil her ønske dem alle et stort held og lykke 
på deres kommende rejse igennem livet. 
Jeg håber, at de vil tænke tilbage på deres tid på 
Bøgebjergskolen med glæde.

Nyheder på skolen i det kommende skoleår
I det kommende skoleår vil der være en del 
ændringer i hverdagen på skolen. 
Det vil både være ændringer der gælder hele 
skolen, men også ændringer der kun gælder de 
enkelte klasser.

I det kommende skoleår vil der fortsat være 
morgensang hver morgen, men det vil fremover 
afvikles fra kl. 8.00 til kl. 8.15. 
Lærerne vil være i klasserne før kl. 8, således at 
de og eleverne er klar til at gå til morgensang 
kl. 8. 
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5. klasse til matematik på sportspladsen.

Derfor vil jeg opfordre jer forældre til at sørge 
for at have afleveret og sagt farvel til jeres børn 
før kl. 8, således at skoledagen kan starte kl. 8 
med at gå til morgensang! 
I forældre er selvfølgelig meget velkomne til at 
gå med til morgensang, og være med til at få en 
dejlig start på dagen.

I vil også opleve, at der vil være lektioner 
i UUV (understøttende undervisning), hvor 
pædagogerne står for timerne. 
Ofte vil de dog være akkompagneret af vores 
læse- og matematikvejledere, der har mulighed 
for at gå ind og understøtte i disse timer. 
Her vil eleverne få mulighed for at få læst, lavet 
lektier eller lave bevægelse i undervisningen. 
De fleste timer vil ligge midt på dagen kl. 10, 
hvor det kunne være godt for eleverne at lave 
lidt anderledes undervisning. 
En mulighed kunne også være, at pædagogerne 
havde fokus på det sociale og trivslen i klassen 
og arbejdede med det.

I børnehaveklassen har vi aftalt et samarbejde 
med Musikskolen i et forløb på 10 uger i foråret. 
Det skal nok blive rigtig spændende. 

I idræt vil vi også lave ændringer i samarbejdet 
mellem klasserne. 
Bh.klassen vil næste skoleår være alene i idræt, 
men stadig med 2 voksne, og så skal 1.- og 2. 
klasse, 3.- og 4.- klasse og 5.- og 6. klasse have 
idræt sammen. 
Næste skoleår skal 6. årgang ikke have 
svømning. 
I stedet får de en enkelt time alene i idræt! 
Idrætsfaget er blevet et eksamensfag og derfor 
er det vigtigt, at de lærer at planlægge idræt 
sammen og få noget teoriundervisning. Det er 
vores barselsvikar Gitte, der vil undervise dem 
i idræt. 
Hun har tidligere ført klasser op til eksamen 
i idræt. Det vil helt sikkert styrke deres 
kompetencer i dette fag.

4. klasse har lavet ”Keld Moseholm”-figurer.

6. klasse vil også fremover få faget håndværk/
design, som jo er en sammensmeltning af sløjd 
og håndarbejde. 
Det er Rikke, som er nyuddannet linjefagslærer 
i faget, som skal undervise dem.
Begrundelsen for dette nye fag i 6. klasse er, 
at eleverne har brug for praktiske kompetencer, 
både i skolen og i hverdagen.
Jeg er sikker på dette fag vil få en opblomstring 
fremover, og det vil vi også gerne bidrage med 
her på Bøgebjergskolen.

Vi vil også starte et nyt projekt op næste år, som 
vi kalder Mini-LOMA. 
Det er inspireret af bl.a. skoler i Svendborg 
Kommune, som har praktiseret det i en del år. 
LOMA er en sammentrækning af Lokal Mad, og 
som navnet antyder, så vil klasserne på skift 
nogle gange om året skulle lave mad og ud at 
opleve, hvor vi får maden fra. 
Vi har bl.a. aftaler med ”Den selvforsynende 
landsby” i Hundstrup, og vi har etableret et 
samarbejde med Landbrugsskolen i Korinth, 
som bl.a. skal hjælpe os med at få etableret 
vores egen køkken- og urtehave på skolen. 
Det vil I komme til at høre meget mere om i det 
kommende skoleår.

Afslutning
Jeg vil slutte af med at sige alle, både børn, 
personale og ikke mindst forældrene tak for den 
fantastiske måde jeg er blevet modtaget på her 
på Bøgebjergskolen. 
Alle har været forstående, når jeg ikke helt 
vidste, hvad jeg skulle svare, når det drejede sig 
om hverdagens traditioner, eller ikke lige kunne 
huske familierelationerne og navne. 
Opbakningen fra forældre er fantastisk fra alle i 
vores kæmpe skoledistrikt, til de arrangementer 
vi inviterer til, og alle er hjælpsomme og 
står klar, hvis skolen har brug for en ekstra 
håndsrækning. 
Jeg er da lidt spændt på, om ”Vinduespudserne” 
dukker op igen før skolestart for at hjælpe med 
at få pudset alle skolens vinduer!!! 
Da jeg startede sidste år, troede jeg næsten ikke 
mine egne øjne da 6-8 personer dukkede op et 
par dage efter jeg var startet på mit nye job. 
Nu må jeg se, hvad der sker

Håber I alle har haft en god sommer
Jes Fechtenburg
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Familiespejd Krage Sø
Kære alle.

Endnu en sæson går i gang med Familiespejd i 
Krage Sø. 

Vi mødes som altid hver tredje lørdag fra klokken 
10 til 12. 
Herunder ses programmet for det kommende 
halvår. 
FamilieSpejd familierne møder trofast op, og 
hvert møde er rigtig hyggeligt. 
Vi arbejder til stadighed med spejdernes værdier 
kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og 
udvikling. 
Det får både børn og forældre en masse ud af.

Herover fra SOV UDE arrangementet.

I maj deltog vi i de blå spejderes landsdækkende 
SOV UDE arrangement. 
Det var jo, som en stor del af sommeren, dejligt 
vejr. 
Alle familiespejderne kom og forventningen var 
stor. 
Vi slog lejr i haven omkring spejderhuset, lavede 
mad, og hyggede os ved bålet. 
Flere af børnene havde besluttet, at de skulle 
sove i det ene telt, så nogle af forældrene måtte 
flytte sammen i et andet. 
Da børnene var kommet i poserne, blev der 
skuet op for forældrehyggen rundt om bålet.

På sæsonens sidste møde klatrede vi i træer ved 
Nakkebølle. 
Det var med klatreseler og tov, og vi kunne 
komme godt op i træerne. 
Selvfølgelig var denne dag ikke af de varmeste, 
men det gik ganske godt. 
Wauv, hvor var flere af spejderne meget modige 
og turde klatre rigtig højt op. 

Program for efterårsæson 2018

8.-9. september 
Loppemarked klargøring og afholdelse, nærmere 
besked kommer

29. september 
Familiespejdermærke 
om bål og knob, 
hytten på Bøgebjergvej

20. oktober  
Vandretur Nørresø rundt, husk madpakke

10. november  
Familiespejdermærke om bål og knob, hytten på 
Bøgebjergvej

24.-25. november 
Juletur til Egebjerghytten, nærmere besked 
kommer

Hvis nogle familier med børn i alderen 3-6 år 
har lyst til at deltage i vores møder, er I meget 
velkomne til at dukke op. 
Giv gerne besked enten til Lotte gl@kragesoe.dk 
eller ved at tilmelde jer til møderne på Facebook.

Med familiespejderhilsen
Ingrid og Lotte



Et Landmark og Turistattraktion!

Vi mærker i foreningen rigtig stor interesse for 
at få genskabt vores amputerede vartegn og 
landmark Aastrup Mølle og dermed højne egnen. 
Vi har i skrivende stund over 500 medlemmer, 
hvilket vi synes er en rigtig flot opbakning for 
vor nye forening - vi takker hvert et medlem for 
denne opbakning. 
Vi har nu i runde tal 110.000kr til nye vinger!

Vi har lagt ansøgninger ind ved kommunen 
for økonomisk støtte til projektet, da 
kommunen nu satser på området som turist og 
oplevelsesområde. 
Kommunen skriver også selv i deres støtte-
erklæring, at Aastrup Mølle er en turistattraktion 
og et Landmark for egnen, registreret med høj 
bevaringsværdi, placeret i et ”landskab der 
ønskes bevaret”. 
At få genskabt møllen falder således helt i tråd 
med kommunens fremtidsplaner for Fåborg 
området. 
Vi håber kommunen med dette udgangspunkt 
vil bidrage med et beløb og dermed fremme 
vores kommende fondsansøgninger.

At møllen er en turistattraktion blev igen bevist, 
da Cadillac Club Denmark kom på besøg på 
møllen den 8. juni. 
Klubben var indlogeret på Bøjden Camping. 
Per Blåbjerg fra Bøjden Camping anbefalede et 
besøg på møllen. 
Et besøg formanden efterfølgende udtrykte stor 
tilfredshed med. 
Tillige er der også mange turistbusser, der holder 
ind for en oplevelse. 
Det er så vigtigt for egnen og turismen, at der er 
disse turistattraktioner og oplevelser at henvise 
til – der skal være noget at komme efter! 
Vi arbejder, som skrevet står, i foreningen for at 
få egnen til at fremstå som en spændende del af 
Fyn og være et besøg værd. 

Synes I om vores ide og vil være med til at 
fremme vor egn, kan I blive medlemmer ved at 
købe et medlemskort på en af følgende måder!

Privat medlemskort 25 kr.
Virksomhedsmedlemskort 100 kr.

Kontonr. 0828  0000668214
MobilePay – nr. 53911

Bestyrelsesmedlemmer og Aastrup Mølle kan 
modtage kontanter.

Se alt på vor hjemmeside 
www.vingerpaaaastrupmoelle.dk

Foreningen ”Vinger på Aastrup Mølle”
Formand Niels Krogh, V. Aaby

    Tlf. 21 51 17 16
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Vinger på Aastrup Mølle
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BØGEBJERGMESSE
10. marts 2019 

kl. 10-15

Man skaber sit eget miljø.
Standene vil være opdelt med 

”spanske vægge”

Stand 3x3m uden strøm  400 kr.  
Foreninger 3x3 m u/strøm 100 kr.
Strøm til stand 100 kr.
Leje af bord (1x2 m) 20 kr. pr. stk. 

Tilmelding til Lars Bo Biilmann på 
mail:albiilmann@gmail.com
senest den 10. oktober 2018

”Først til mølle” 46 standpladser.

Opsætning af stande kl. 8-10
Nedtagning fra kl. 15.30

Hallens cafeteria har åbent hele 
dagen, hvor der vil være mulighed for 
at købe mad.
Udstillere har mulighed for at bestille 
mad, dette skal ske direkte til Stig og 
Birgitte i Hallens Cafeteria.

Har du spørgsmål
kontakt da
Lars Bo Biilmann
på mobil 5214 4867

Du kan allerede tilmelde dig nu 

Erhvervsdrivende - Foreninger
Behandlere - Kunstnere
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I forbindelse med debatten og forsøg på 
miskreditering af lokalrådet føler vi os nødsaget 
til at præcisere nogle ting. 
Lokalrådet arbejder efter vedtægterne, som 
kan ses under ”lokalrådet” på Lokalrådets 
hjemmeside www.boegebjerg-lokalraad.dk/ her 
finder man også beretninger.

Præcisering: 
Lokalrådets øverste myndighed er årsmødet. 
Det er derfor formålsløst, at en borger har 
klaget over navngivne medlemmer af lokalrådet 
til vores paraplyorganisation Fynsland. 
I øvrigt er vi et’ lokalråd og ikke enkeltpersoner. 
På årsmødet, som afholdes sidste onsdag i 
marts hvert år, vælges medlemmer af lokalrådet 
for 2 år ad gangen. 
Her har man mulighed for at ændre på rådets 
sammensætning og ændre vedtægter. 
Husk dog, at forslag til vedtægtsændringer skal 
være sendt til formanden inden 31. december. 
Mød op til årsmødet og vær med til at sætte 
dagsordenen. 
Uden et stærkt og handledygtigt Lokalråd mister 
vi indflydelse og der sker ingenting. 
Vi bliver fuldstændig tabt bag vognen. Man er 
nødt til at deltage i møder af forskellig art og 
vise at vi, 200 meter fra kommunegrænsen 
også er på FMKs landkort. 

Sidste år deltog repræsentanter for Lokalrådet i 22 
møder med kommune eller samarbejdspartnere 
plus det løse. 
Lokalrådets møder er åbne den første time, hvor 
borgere kan komme frem med hvad de har på 
sinde. 
De fleste mandage formiddage er der 
repræsentanter for lokalrådet i Abildhuset 
Præstegårdsvej 12.

Indstiksmapper.
Nogle af møderne har været koncentreret om 
at fremstille indstiksmapper til at promovere 
hele området i den gamle Fåborg Kommunes 
lokalråd. 
Der blev også lavet drone- og interview film. 
Mapperne er instruktive, og er der interesse 
kan de enten hentes i Dagli’Brugsen eller ved 
henvendelse til Connie Hede 22 41 59 28. 
Ved et besøg på Nab camping med flere mapper 
fik vi at vide, at de havde medført to bosætninger 
i området. 

Møde med Kommunen den 2. maj 2018.
Deltagere: 
Jesper Stenberg Jensen med arbejdsområder 
drift af veje, stier, fortove og skilte. 
Reyhaneh med trafiksikkerhed og 
anlægsprojekter som arbejdsområder.
Connie Hede Formand for Lokalrådet
Halldor Sørensen sekretær for Lokalrådet.

Flaghuller skal udføres af entreprenører med 
speciel uddannelse og tilladelse til at lave 
jordarbejder i kommunens rabatter. 
Forvaltningen skrev vort ønske om flaghuller op 
og vil komme med en udmelding om de kan gå 
ind i det.

Stien ud til Pejrup cykelstien er ikke en cykelsti. 
Det er en gangsti og fordi den er så smal, skyldes 
overgroning af græsser m.m.
Grundstien er 1 meter bred hele vejen ud til 
Pejrupstien. 
Det er driftsopgave at passe den, og det er ikke 
sket i mange år. 

Gangstien 
til Pejrup

Cykelstien forbi 
Spejderhuset
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På billedet herover ses Sct. Hanspladsen, 
bordbænkesæt er sponseret af Gunner Rasmussen, 
cykelholdet v/Helge Dahl og lokalrådet.

Der har tidligere stået vejpæle hele vejen ud. 
Stien bliver reetableret og vejpælene opsat 
igen, men får ikke status af cykelsti. 
Det yderste stykke, hvor asfalten er skadet vil 
blive omlagt med ny asfalt.
Vort ønske om en fortsættelse af cykel/gangsti 
fra Spejderhuset til hallen er noteret.
Det skal behandles politisk og indgå i budgettet 
over vejforbedringer, så der er nok lange 
udsigter. 
Vi genfremsender ønske til budgetforhand-
lingerne.
 
Borgerbudget 2018.
Der er lavet en styregruppe med Connie Hede 
som formand. 
De 166.000 kr. bliver delt ud til hvert område 
med ca. 23.500 til hvert område. 
Styregruppen skal sørge for at der bliver nedsat 
en arbejdsgruppe og opgaven blev her i aften 
(27.06.18) forelagt lokalrådet. 
Her blev foreslået en arbejdsgruppe bestående af 
en fra pensionistforeningen, en fra ungdommen, 
en fra idrætsforeningen, en fra lokalrådet, en fra 
Åstrup – og Pejrup forsamlingshuse. 
Arbejdsgruppen skal være oprettet inden 
den 8. august, hvor der skal afrapporteres til 
styregruppen. 
Herefter indkalder arbejdsgruppen projekter, 
og bestemmer rammerne for afvikling, 
stemmeafgivning. 
Alle projekter skal være indleveret inden 15. 
oktober, hvor de sendes til juridisk vurdering i 
forvaltningen. 
Når de er godkendte udføres den ramme 
arbejdsgruppen har lagt for afviklingen. 
Fremmede projekter kan godt indgå i andre 
lokalråds område og indgå i afstemningen. 
Disse projekter sendes direkte til formanden for 
styregruppen.

Skovgårdsfonden. 
I forbindelse med Sct. Hans og andre aktiviteter 
har vi flere gange manglet husly. 
I den forbindelse har Lokalrådet søgt om midler 
til hjælp til indkøb af et telt. 
Skovgårdsfonden har betænkt os med 4500 kr. 
Vi vil anvende det til flere af de aktiviteter 
lokalområdet byder på. 

Bålhytte.
Lokalrådets ansøgning til Landdistriktspuljen 
om hjælp til bålhytte er imødekommet. 
Der er givet tilsagn på i alt 50.000 kr.
Kultur og lokalsamfundsudvalget lagde flg. 
grund for tilsagn til projektet:
Projektet tager afsæt i både at tilgodese 
lokale aktiviteter, samt være en udbygning af 
faciliteterne for turister. 
Derfor gøres tilsagnet betinget af, at lokalrådet 
indgår i dialog med naturisme omkring placering 
af bålhytte/madpakkehus. 
Da projektet også er målrettet turisme afsættes 
midler til skilte. 

På lokalrådets vegne
Connie Hede og Halldor Sørensen
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Her i sommervarmen lykkedes det for 
Hjertestarterforeningen at komme i mediernes 
søgelys - både den trykte samt Facebook. 
Der kom faktisk rigtig røre i andedammen.

Hjerteklub Danmark, hvis formål er at udbrede 
hjertestartere i Udkantsdanmark, har - med 
henblik på opsætning af en hjertestarter 
ved Dagli’ Brugsen i Vester Aaby - startet en 
indsamling ved de erhvervsdrivende i Vester 
Aaby og omegn.
Formålet kan vi i Vester Aaby, Aastrup og Pejrup 
Hjertestarterforening kun billige. 
Men, for der er et lille men!

Der er ikke indtænkt akuthjælpere til denne 
hjertestarter, og faktisk anede Pia Lynge, 
Fundraiser fra Hjerteklub Danmark ikke, at 
noget sådant fandtes. Hun kendte heller ikke til, 
at der i forvejen var en Hjertestarterforening.

Et par erhvervsdivende fra byen kontaktede vores 
bestyrelse og forhørte, om det var noget, vi havde 
gang i. Da det ikke var tilfældet, annullerede de 
tilsagnet om sponsorat. Og her kommer så det, 
som virker uetisk. Nemlig svaret fra Hjerteklub 
Danmark: ”hvis du står ved Brugsen, kan du 
ikke nå hen til den hjertestarter, der er i byen 
og tilbage igen, inden det er for sent desværre - 
er du helt sikker på, at du som den eneste ikke 
har lyst til at bakke op om projektet? Jeg har 
også snakket med Pia fra hjerteforeningen i V. 
Aaby, og hun synes også, det er en god ide, så 
det undrer mig du hopper fra”

Det er meget vigtigt for os i Vester Aaby, Aastrup 
og Pejrup Hjertestarterforening at fastslå med 
syvtommersøm: I tilfælde af Hjertestop skal 
man alarmere 112, og gå i gang med Hjerte-
lungeredning. 

Vi, som er koblet som akuthjælpere, kommer 
med hjertestarteren, så i og for sig giver det 
ikke mening med endnu en hjertestarter - det 
vigtigste er faktisk uddannelsen af os alle i 
Hjertelungeredning. 
Det er lige det vi arbejder på, med jeres støtte.

Det er fantastisk, at de erhvervsdrivende i Vester 
Aaby og omegn vil bidrage til det gode formål. 
Jeg håber ikke, at denne ”røre” ændrer på jeres 
fremtidige Good-Well i den gode sags tjeneste. 
Vi sætter meget pris på vores medlemmers 
støtte og opbakning.

Region Syddanmark er i samarbejde med Dansk 
Folkehjælp og FirstAed gået i samarbejde om 
en hjertestarter app, hvor projektet hedder 
Danmark redder liv.dk.
Der skal rekrutteres nye frivillige førstehjælpere, 
som kan rykke ud ved hjertestop. 
Der har været nogle tekniske udfordringer under 
afprøvningen på Langeland, men disse skulle 
være elimineret, derfor rulles projektet gradvist 
i gang.
Vores naboer i Ulbølle er allerede i gang, og vi 
arbejder videre på sagen, bl.a. skal man, hvis 
man ikke er sygeplejerske, falckredder, læge eller 
lignende have et 7 timers førstehjælpskursus. 
Læs evt. yderligere på www.redderliv.dk

Hvis det er noget som har din interesse, så send 
en mail til aase-alice@mail.dk eller hvaaap@
live.dk.

Hjertestarterforeningen er naturligvis til stede 
ved ”Fester Aaby den 8. september kl. 12.00, 
hvor I er velkomne til at komme med afklarende 
spørgsmål om vores forening. 
Og hvis I lige mangler at betale kontingent, 
er dette også muligt, ellers via Mobilpay til Pia 
Kristensen tlf. 24 27 18 51, som I ved årligt for 
par /familie 150 kr., enlige 100 kr.

På bestyrelsens vegne
Alice Pedersen
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Hermed nyt fra Forsamlingshuset.

Nu er sommerpausen ved at være overstået, og 
vi er klar til efterårets program.

Men først det nye som sker i og omkring Aastrup 
Forsamlingshus.

Bestyrelsen er i gang med at søge muligheder 
for at udvide husets parkeringsplads, der 
i flere år har haft alt for lidt plads. Nu, da 
landbrugsmaskinerne bliver større og større, 
har de ikke mulighed for at køre igennem. 

Billedet herover er fra et fællesspisningsarran-
gement.

Vi er i kontakt med Gårdejer Niels Andersen 
om et stykke jord, som ligger ved siden af 
forsamlingshuset, som kunne bruges. At 
anlægge sådan en plads er meget kostbart, og 
bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud 
på diverse arbejder omkring etableringen af 
pladsen. Når vi kender den rigtige pris, vil vi søge 
diverse fonde og om muligt ansøge kommunen 
om hjælp til opgaven. 
Vi har lige renoveret gavlen, ud mod terrassen, 
da regnen slog i gennem. Herefter vil der komme 
nyt træ på terrassen, da dette trænger meget.

Bestyrelsen vil her igennem takke alle, som 
støtter vores Forsamlingshus ved at være 
medlem og give en hånd med, når der skal 
renoveres. Det er med til, at huset kan lejes ud 
til mange arrangementer i fremtiden. Jo pænere 
det står, jo nemmere er det at leje ud.

Vi er klar til Bankospil hver den første mandag 
i måneden, første gang er d. 3. september kl. 
19.00. 
Alle er meget velkommen. 
NYT: HUSK DET ER KL. 19.00.

Vi fortsætter med Fællesspisninger. Første gang 
d. 21. september 
Alle er meget velkommen. Husk tilmelding.

Desuden Loppemarked søndag d. 21. oktober 
Kl. 10.00

Støt vores lille by og sogns samlingssted ved 
at være medlem og ved at deltage i vores 
arrangementer og nyd stedets smukke udsigt.

Du kan også risikere at møde nye spændende 
mennesker fra dit lokalsamfund.

På Bestyrelsens vegne
Tonny Sørensen

NB. Leje af Forsamlingshuset kan ske hos Tonny 
Sørensen Gyvermosen 19, Aastrup.
Mobil 40114331.
Nøgle til huset hentes samme sted. 

Aastrup Forsamlingshus
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LÆR AT LAVE EN FEST PÅ
DANSEGULVET
VI INDBYDER TIL GRATIS PRØVETIME TIRSDAGE I UGE 34 OG 35 KL. 19.00 – 20.00 
I BØGEBJERGHALLEN I V. Aaby

Vi giver dig danseglæde og lyst til at kaste dig ud i bevægelse til swing og Rock’n Roll 
musik. Det er ikke kun sjovt og berigende for dig, der var ung i 50’erne, men også for 
dig, der er ung nu. Kom og vær med – det eneste, der kræves er et par flade dansesko 
og at du har lyst til at udfolde dig på dansegulvet!

DANS SÆTTER MUSIK TIL LIVET
Det er sjovt.
Det er berigende.
Det er sundt.

Læs mere og tilmeld på Komogdansdanmark.dk/svendborg
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Kæmpe Loppemarked 
i Bøgebjerghallen

Igen i år afholder vi, Krage Sø spejderne 
i V. Åby i samarbejde med spejderne 
fra Sund og Alpe i Faaborg, traditionen 
tro vores gigantisk store loppemarked i 
Bøgebjerghallen.

Søndag d. 9. september kl. 10-14.
 
Samme weekend som ”FesterÅby”  
Vi håber, festen kan fortsætte, og at der 
er kræfter til at besøge os om søndagen 
for at gøre en god handel og finde 
det, som man ikke vidste, at man lige 
manglede! 
Entré er 20,- kr. for voksne, børn < 18 år gratis.

Hvis I har nogle lopper, som I vil forære til Spejderne 
så ring til vores 
”loppemand” Steen på mobilnr. 2138 2973.

Vel mødt
 

Formand for Krage Sø
Ingrid Thyssen
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Vester Aaby - Pejrup - Aastrup 
Pensionistforening

Pensionistforeningen har været en tur på 
Bakken, hvor vi var inde og spise på Postgården 
inden vi fik en rundvisning i Korsbæk, det var 
ret interessant og kan varmt anbefales.

Billederne på siden er fra turen til ”Korsbæk”.

Faste arrangementer:
Den første mandag i måneden er der sang i 
Abildhuset fra kl. 19.00 til ca. Kl. 21.00
Så har I lyst til at være med, så er I meget 
velkommen.

Husk der er gåture hver onsdag kl. 9.30 med 
start fra Abildhuset

Husk der er cykelture hver onsdag med start kl. 
9.30 fra Strandvejen 17

Husk vores banko spil hver onsdag kl. 19.00 i 
Bøgebjerghallen
Husk en kop til kaffe - Alle er velkommen

Underholdning i efteråret 2018 i Abildhuset, 
Præstegårdsvej 12, Vester Aaby:
Tirsdag den 7. August kl. 14
 Seniorshoppen kommer forbi
Tirsdag den 25. September kl. 14
 Columbia v/Henning Dam
Tirsdag den 9. Oktober kl.14
 Bankospil
Tirsdag den 23. Oktober kl.14
 Bankospil
Tirsdag den 6. November kl. 14
 Film v/Svend Åge Tommerup
Tirsdag den 20. November kl. 12.30
 Bankospil + spisning
Mandag den 26. November
 Tysklandstur – Mere info følger senere
Fredag den 7. december kl. 14
Juleafslutning i Øster Skerninge Forsamlingshus

På foreningens vegne
Ole Simonsen
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Faaborg-Midtfyns kommune har investeret i 
en cykel taxa til alle plejecentre i kommunen, 
og dermed også til vores lille lokale plejehjem 
i Vester Aaby.
 
På billedet herunder er det en af plejehjemmets 
beboere i den nye cykel med Heidi Christiansen 
ved pedalerne.

Så har du drømmen om at blive pilot? 
Så kan dette lade sig gøre på Lysbjergparken. 

Har du en time i overskud en gang imellem, 
så kom gerne og cykle en lille tur med vores 
beboere. Aftal blot en tid med personalet om 
oplæring.
Vær med til at give vores ældre beboere en 
oplevelse, som de ikke har haft i mange år. 
Oplev naturen på helt tæt hold og få vind i 
håret, og oplev udviklingen i lokalområdet. 
 
Som vist på billedet er der plads til 2 passagerer, 
cykelhjelm til alle og hjælpemotor.
Men vil man spare det dyre fitness kontingent, 
slås motoren bare fra!
 
Kom gerne forbi Lysbjergparken og se og hør 
mere.

 Med venlig hilsen
Heidi Christiansen

Ansat på Plejecenter Lysbjergparken

Cykling uden alder
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Denne gang lidt om bestyrelsen i Pejrup 
Forsamlingshus og vores arbejde

Fra formand Kamilla Bentsen:
SÅ kom vi i gang - og hvilken start! 
Vi har gang i masser af ting og hygger os med 
det, som formand vil jeg bare sige, - SKØN 
bestyrelse som bare vil derud af :-)

I år fandt to nye medlemmer deres plads i 
bestyrelsen, der nu består af:
Lars Nielsen: Menigt medlem med fokus på 
kontakt til eksterne samarbejdspartnere, som 
kan være til gavn for vores Forsamlingshus.
Susanne Dejbjerg: Menigt medlem som har 
den fornemme og vigtige opgave at stå for 
udlejning af vores Forsamlingshus.
Annette Hansen: Kasserer som holder et 
skarpt øje med Forsamlingshusets økonomi og 
kassemester ved vores arrangementer.
Mette Berg Hansen: Næstformand og 
tovholder på Pejrupnyt og Forsamlingshusets 
hjemmeside, samt ansvarlig for at huset står 
kniv skarpt ift. rengøring.
Kamilla Bentsen: Formand med fokus på, 
i samarbejde med den øvrige bestyrelse, at 
udvikle Pejrup Forsamlingshus til et driftigt hus 
med mange udlejninger, men i særdeleshed et 
hus som enhver borger i Pejrup kan se sig selv 
være en del af og bruge til formål, som kun 
fantasien sætter grænser for.

Den nye bestyrelse har mange andre ting i 
støbeskeen, og vi glæder os til arbejdet. 
For at I kan få et lille indblik i, hvad vores planer 
er, kommer her en liste i uvilkårlig rækkefølge:

- revidering af vedtægter til næste års 
generalforsamling (flere forslag kom op 
ved dette års generalforsamling)

- ny velkomstpakke til nye beboere

- fondssøgning, - så vi bl.a. kan få råd til 
at reparere, hvad der er behov for, og 
på sigt for at kunne lave skønne ting for 
byens beboere

- få lavet en vision for Pejrup Forsamlingshus
- samarbejdet med ejendomsmæglere
- samarbejdet med kommunen/Fynsland/

Lokalrådet om forbedringer i Pejrup og 
Forsamlingshuset

- promovering af Pejrup Forsamlingshus, 
så vi får flere udlejninger

- bedre kommunikation med beboerne i 
Pejrup, og en bedre oversigt over årets 
arrangementer

- få flere beboere i Pejrup til at blive 
medlem af Forsamlingshuset, og se 
værdien af det

- skabe noget mere struktur i vores 
bestyrelsesarbejde bl.a. ved at holde flere 
møder og udvikle nogle arbejdsredskaber, 
der letter bestyrelsesarbejdet, så der 
bliver flest sjove frivillige timer

- få skabt et korps af andre frivillige udover 
bestyrelsen og deres ægtefæller, så flere 
tager del i udviklingen af huset og byens 
sociale liv

- arbejde på at flere beboere finder ud af 
hvilke muligheder der er for at igangsætte 
skøre, sjove, alternative eller helt 
almindelig arrangementer i huset, huset 
er byens hus - IKKE BESTYRELSENS

- arbejde frem mod at huset bliver mere 
bæredygtigt, både i det store og i det 
små

og selvfølgelig at bibeholde gode faste 
traditionsrige arrangementer og udvikle på nye 
(forslag modtages meget gerne)

Som bestyrelse håber vi, at det vil smitte, og 
at vi som borgere hver især og sammen, vil 
bidrage med stort og småt til, at Pejrup bliver 
verdens bedste og hyggeligste by at bo i, hvor 
fællesskabet betyder noget. 

Her skal også lyde en kæmpe TAK til de andre 
beboere i landsbyen, som hjælper omkring 
forsamlinghuset med at holde huset og 
udearealer pæne!

Pejrup Forsamlingshus
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Der foregår flere aktiviteter i Pejrup, og en 
af de sjove i forsommeren var endnu en 
event for at forskønne vores by, nemlig en 
skiltevaskningsdag. 
Fem mennesker gik rundt i byen med kost og 
spand og vaskede samtlige store skilte i byen og 
de blev bare så flotte. 
Man kan spørge sig selv, hvorfor vi finder på 
noget så skørt, men det handler igen om at 
bevare vores by som en køn plet, andre også 
kunne have lyst til at bo i, og som vi selv kan 
være stolte af.

I den forbindelse har tømrermester Carsten 
Rasmussen lovet at lave et nyt infoskab til 
byen som afløser for det noget trætte skab på 
Pejrupvej. 
Vi glæder os over dette og takker for “donationen” 
til byens forskønnelse.

Leje af forsamlinghuset
Hvis du vil leje forsamlingshuset, skal du 
kontakte udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen. 
Du kan også orientere dig på hjemmesiden www.
pejrup.dk Her kan du se, hvornår huset er lejet 
ud, priser osv.
Vi er afhængige af vores udlejninger, da vi ikke 
modtager tilskud til husets drift.
Man kan leje huset fra ét til flere døgn og også 
større eller mindre dele af huset. Prisen varierer 
herefter. 
Har dine gæster brug for overnatning, så er 
nærmeste nabo til forsamlingshuset Hostel 
California, hvor man kan booke værelser på 
www.hostelcalifornia.dk 

Står I og skal afholde et arrangement så kontakt:
udlejer Susanne Deibjerg Rasmussen på tlf. 
23474759 eller 30338945

Mange hilsener
Mette

Bøgebjerghallens 
Bestyrelse

Siden sidst…

Bøgebjerghallens bestyrelse har holdt lidt 
ferie, og vi er starter så småt op igen. 

Hallen er kommet i gang med at få skiftet/
renoveret varmesystemet, og senere på året 
vil der komme solceller op på taget. 
Vi har valgt at vente med solcellerne, til 
rygningen på taget i hallen er skiftet. 
Dette vil være færdigt sidst i august, så 
mon ikke at de sidste ting vil være færdigt i 
september/oktober. 

Omkring Motionscentret er vi fortsat i tæt 
dialog med FMK omkring 2 store donationer 
fra fonde på i alt 1.6 millioner. 
Vi satser på at få nyt omkring dette efter 
sommerferien. 
Skynd dig at hoppe på Facebook og 
meld dig ind i gruppen ”Motionscenter 
i Bøgebjerghallen”, hvor der løbende 
kommer opdateringer omkring projektet.
Jo flere vi er, jo bedre signal sender det også 
til kommunen om, at vi virkeligt gerne vil 
dette her. 

Formand: Michal Bang Sørensen
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Vores historiske tur gik i år til Nakkebølle 
Gods, hvor Anne og Mads Stevnhoved med 
stor åbenhed tog imod de lidt mere end 50 
deltagere.     

Det var et længe næret ønske, som gik i 
opfyldelse. Godt nok måtte vi fravige vores 
tradition med at henlægge vores arrangement 
til Kr. Himmelfartsdag. I stedet blev vi tilbudt et 
aftenbesøg. 
Datoen 24. maj blev valgt i håb om, at godt 
vejr og friske forårsgrønne farver kunne vise os 
slottet i de skønneste rammer. Man må sige, at 
datoen viste sig at være velvalgt. Det blev den 
skønneste sommeraften, om end det blev lidt 
køligt til sidst.  

Det var dejligt at sidde der i solen i slottets 
gård på vores medbragte stole og høre Anne 
præsentere sig selv og Mads fortælle om deres 
tilhørsforhold til slottet og de mange tiltag og 
restaureringer, som de har ladet udføre, således 
at slottet nu står i en imponerende stand. 

De gamle gobeliner er blevet gennemgribende 
restaureret, og de gamle bjælker er meget 
smukt synliggjort i lofterne. 
Portalen til tårnet er med på Slots- og 
Kulturstyrelsens topti liste. 
Slottets sale og rum fremstår enkle med velvalgt 
interiører, så rummene både hensætter én i en 
historisk og nutidig stemning.

Vi fik også lidt om slottets historie, fra den 
første beliggenhed i Hønsemosen nord for den 

nuværende bygning. Det første Nakkebølle 
nedbrændtes i 1534.  
Ejeren Claus Eriksen Ravensberg, kaldt Claus 
Slippeslot, blev taget til fange og måtte aflægge 
troskabsløfte til Chr. 2. Hans hustru, Susanne 
Bølle, blev efter hans død gift med Jacob 
Brockenhuus. 

De påbegyndte byggeriet af det nuværende slot. 
Jacobs tilfangetagelse af svenskerne betød, at 
Susanne Bølle kom til at forestå byggeriet af 
Nakkebølle Slot. 
Deres søn Eiler Brockenhuus giftede sig med 
Berthe Friis og efter hendes død med Anne Bille. 
Det er omkring disse personer, vi har den 
dramatiske beretning om Christence Kruckow, 
som i jalousi heksede omkring Anne Billes 
bryllup og børnefødsler. 
Det er Eiler Brockenhuus, der i Aastrup kirke har 
ladet sig forevige mellem sine to hustruer i form 
af 3 store epitafier. 
Derefter har godset været i mange ejeres 
besiddelse. Anne og Mads Stevnhoved er nu 
også parat til at lade det gå videre.  
                  
Aastrup har en fin kulturarv i Nakkebølle, godset 
og historierne omkring Nakkebølle. 
Anne fortalte, at H. C. Andersen også har besøgt 
slottet, og kan det så være mere eventyrligt.

Vi starter igen efter sommerferien den 16. 
august og holder åbent i arkivet fredag den 7. 
september kl. 13.30 -16.30.

Jens Haastrup

Aastrup Folkemindesamling
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BØGEBJERG IDRÆTSFORENING

www.boegebjerg-if.dk
Bøgebladet  Udgives af Bøgebjerg Idrætsforening
Trykkeri       EP Grafisk

Bøgebladet:
Deadline Udkommer
16.10.2018 Medio November 2018
  
Indlæg sendes til Annette Biilmann 

på mail albiilmann@gmail.com

Kontakt
Annette Biilmann, ansvarshavende, sponsorater
Skadegårdsparken 11, Vester Aaby
20 12 46 67, albiilmann@gmail.com

Janni Jensen, OK kontakt
23 38 91 25, jannihedvig@hotmail.com 

Indlæg i bladet kræver medlemskab af foreningen, 
er du ikke allerede er aktivt medlem, kan du blive 
passivt medlem, kontakt Annette Biilmann.

INFO-skærmene: Skolen, Børnehaven, Brugsen
Thomas Gerber, thomas@gerberjensen.dk

Hovedbestyrelsen:
Rikke Bang Sørensen,formand, 
Bøgebjergvej 19, Vester Aaby, 
61 34 23 78, rb_soerensen@hotmail.com
Morten H Pedersen, næstformand, 
Møllehøj 9, Aastrup
60 21 87 50, heidtmann61@gmail.com
Kurt Laier Andersen, kasserer, 
Odensevej 62, st.th., Faaborg, 
62 61 45 40, kurt.andersen@stofanet.dk
Manuela Pedersen, suppleant, 
24 48 61 54

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Jensen, badminton, 
26 22 69 10, kjpot4@gmail.com
Kristian Graff, fodbold, 
29 82 75 81, graff.kristian@gmail.com  
Helle Clausen, gymnastik, 
51 15 84 79, hecl@fmk.dk
Mette Gerber Jensen, håndbold, 
61 79 00 76, mette@gerberjensen.dk
Erik Løfquist, løb, 
40 79 08 33, erik@raaqvist.dk
Hanne Borup, senioridræt, 
23 47 11 55, hannealf@gmail.com
Jan Villebro, volleyog skumtennis
20 85 51 95, villebro@hotmail.dk

HUSK at følge med på
Lokale 

hjemmesider:
www.boegebjerg-if.dk

www.bogebjergskolen.dk
www.boegebjerg-lokalraad.dk
www.bøjdenfergusonklub.dk

https://fjellebroen-sejlklub.dk
www.kragesoe.dk

www. pejrupforsamlingshus.dk
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

www.vesteraaby-vand.dk
www.vester-aaby-sogns-folkemindesamling.dk

www.vingerpaaaastrupmoelle.dk
www.aastruparkiv.dk

24-7sydfyn.dk

FACEBOOK
grupper:

Bøgebjerg IF
Bøgebjergfesten

Bøgebjerghallens Cafeteria
Bøjden Ferguson Klub

Fjellebroen Sejlklub Junior
Krage Sø

Onsdagscafe i Dimseriet
Pejrup.dk

Petpsjrup Forsamlingshus
Vester Aaby

Aastrup en landsby på sydfyn før og nu



KALENDERSIDEN
August

19.08.2018 kl. 10-14
Tur til Kidholm

FamilieSpejd, Krage Sø

29.08.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

September

02.09.2018 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

03.09.2018 kl. 19
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.09.2018 kl. 17.00
Konfirmandindskrivning
Vester Aaby Præstegård

07.09.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup

Præstegårdsvej 12

08.09.2018 kl. 12
”Fester Aaby”

Plænen ved Bøgebjergskolen

09.09.2018 kl. 10-14
Spejdernes Loppemarked

Bøgebjerghallen

18.09.2018
Kirkekor - sæsonstart

Vester Aaby Kirke

21.09.2018 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

23.09.2018
Høstgudstjenester

Aastrup og Vester Aaby kirker

25.09.2018 kl. 14.00
Columbia v/Henning Dam

Pensionistforeningen

26.09.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

27.09.2018 kl. 19
Badminton Årsmøde

Bøgebjerghallen

29.09.2018 kl. 10-12
Familiespejdermærke bål og knob

FamilieSpejd, Krage Sø

Oktober

01.10.2018 kl. 19
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

04.10.2018 kl. 17.30-19
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

05.10.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup

Præstegårdsvej 12

06.10.2018 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

09.10.2018 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset
Pensionistforeningen

20.10.2018 kl. 10-12
Vandretur Nørresø rundt
FamilieSpejd, Krage Sø

21.10.2018 kl. 10.00
Loppemarked

Aastrup Forsamlingshus

23.10.2018 kl. 14.00
Bankospil i Abildhuset
Pensionistforeningen

23.10.2018 kl. 19.00
Koncert

Vester Aaby Kirke

27.10.2018 kl. 19.00
Egnsfest

Bøgebjerghallen

31.10.2018 kl. 19.00
Lokalrådsmøde

Abildhuset, Præstegårdsvej 12

November

01.11.2018 kl. 17.30-19
Fællesspisning

Bøgebjerghallen

02.11.2018 kl. 13.30-16.30
Folkemindesamlingen Aastrup

Præstegårdsvej 12

03.11.2018 kl. 10-12
V. Aaby Folkemindesamling

Præstegårdsvej 12

05.11.2018 kl. 19.00
Spillegilde

Aastrup Forsamlingshus

06.11.2018 kl. 14.00
Film v/Svend Åge Tommerup

Pensionistforeningen

07.11.2018 kl. 19.00
Foredrag

Aastrup Kirke

08.11.2018 kl. 19.00
Bøgebjerg IF - Generalforsamling

Bøgebjerghallen

10.11.2018 kl. 10-12
Familiespejdermærke bål og knob

FamilieSpejd, Krage Sø

14.11.2018 kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Konfirmandstuen

16.11.2018 kl. 18.30
Fællesspisning

Aastrup Forsamlingshus

SKAL DET VÆRE FESTLIGT?

For kr. 350,- kan flagalléen 
blive rejst på din festdag.

Mail til: hgs@vesteraabymail.
dk eller ring til Halldor Sø-
rensen på tlf. 2380 3125 for 
bestilling.

Bestilling gerne 7 dages var-
sel.
Oplys venligst om vi må skilte 
med år-sagen på vor hjemme-
side samt ved Dagli’ Brugsen 
Vester Aaby.

Beløbet indsættes på vor 
konto
reg.: 0828 konto 0003216144.

(Bøgebjerg Lokalråd)

Flag Allé
Et smukt  og dejligt syn 
i vores lokalsamfund!


